
Ló Szerafin le gyõ zi ön ma gát

„Ha egy szer tíz per cig csend len ne it ten, az len ne ám a
szép” – gon dol ta Mikkamakka, és le huny ta a sze mét. A fü -
lét is le huny ta vol na, de tudvalevõ, hogy a fü lét sen ki sem
tud ja be huny ni. Még Mikkamakka se. Eset leg be fog hat ta
vol na, de mi nek? Mert ép pen õfeléje kö ze le dett a lár ma, a
he je hu ja, a hippszi-hoppsza. Vacskamati, Aromo és
Bruckner Szigf rid he je hu já zott és hippszihoppszázott. Ér te -
ni ugyan sem mit sem le he tett a kaj dá cso lás ból, de hogy
ezek va la min igen fel há bo rod tak, az már egy szer biz tos.
Ott is vol tak már Mikkamakka elõtt.
– Hencegõs! – or dí tot ta Vacskamati.
– Nagyképû! – ki ál toz ta Aromo.
Bruckner Szigf rid egye ne sen így bõdült
el:
– Nagy po fá jú!
– Ki cso da? – kér dez te Mikkamakka.
– Ló Szerafin! – böm böl ték kó rus ban.
– Nem hi szem – mond ta Mikkamakka.
Ezek hár man an  nyi ra meglepõdtek,
hogy tát va ma radt a szá juk. Még az or -
di bá lást is ab ba hagy ták.
– Még hogy nem hi szed – szó lalt meg
vég re szem re há nyó han gon Vacskamati –,
ami kor hár man mond juk ne ked?
– Elõször is, nem mond já tok, ha nem or -
dít já tok, har sog já tok, böm bö li tek. Má -
sod szor pe dig, nem ter mé sze te.
– Ki nek?
– Ló Szerafinnak.
– Mi cso da?
– A nagyképûség.
– Na hát ak kor gye re, nézd csak meg ma gad! – ki a bált ne -
ki vö rö söd ve Aromo, és rán gat ni kezd ték Mikkamakkát a
tisz tás má sik vé ge fe lé. Oda is rán gat ták egykettõre. Már
csak azért is, mert ma gá tól is ment vol na.
Ott állt Ló Szerafin, a kék pa ri pa, egy szarvasbõr da rab bal
tisz to gat ta a szem üveg ét. Sze líd nek lát szott, mint a ma szü -
le tett bá rány. Mikkamakka meg a rán ga tás tól zor dan így
szólt hoz zá:
– Mi fé le nagyképûsködés fo lyik itt?
– Hol? – kér dez te Ló Szerafin, és kö rül né zett. Hogy job ban
lás son, a szem üveg ét is fel tet te.
– Na lá tod, még te té zi is! – ki ál tot ta Aromo. – Ez már több
a sok nál. Hát nem te nagyképûsködtél itt az elõbb?!
– Én? – nyi tot ta tág ra a sze mét Ló Szerafin. – Ne ha ra gud -
ja tok, nem tu dom, mirõl be szél tek.
– Majd én em lé kez tet lek! – ri ká csolt Bruckner Szigf rid. –
Azt mond tad, min den ki nél gyor sab ban tudsz fut ni.
– Az igaz, azt mond tam – bó lin tott Ló Szerafin.
Mikkamakka csak ámult-bá mult, nem akart hin ni a fü lé nek.
Ilye ne ket ál lít ez a sze rény, ked ves Ló Szerafin? Hi szen so -
ha sem volt nagyképû. Már ép pen szó ra nyi tot ta a szá ját, de
Vacskamati köz be vá gott:
– A ga zel lá nál is gyor sab ban, mi?

– Igen – bó lin tott Ló Szerafin, és el pi rult.
– És a ge pár dot is le pi pá lod, mi? – szá jas ko dott Bruckner
Szigf rid.
– A ge pár dot is – mond ta Ló Szerafin, és még job ban el pi rult.
– És ta lán – kér dez te drá mai han gon Aromo, a fé kez he tet -
len agyvelejû nyúl –, és ta lán en ge met is?
– Ne ha ra gudj, Aromo – mond ta ek kor szégyenlõsen Ló
Szerafin –, té ge det is.
Már a fü le he gye is pi ros lott, an  nyi ra szé gyell te ma gát.
– Ha zug ság – mond ta Aromo.
– Nem ha zug ság – ráz ta a fe jét Ló Szerafin.

– Ak kor mi ért pi rul tál el? Még a fü -
led he gye is pi ros – mond ta
Mikkamakka.
– Te se hi szel ne kem – né zett rá szo -
mo rú an Ló Szerafin. – Azért pi rul tam
el, mert ir tó zom a dicsekvéstõl.
– Ak kor meg mit di csek szel itt?! –
ha do ná szott Bruckner Szigf rid.
– Csak hogy nem di csek szem, az iga -
zat mon dom. És bár az iga zat mon -
dom, még is olyan, mint ha di cse ked -
nék. – El hall ga tott. – Ez így elég
zûrzavaros… Mikkamakka…
– Ér tem én, ér tem – bó lo ga tott
Mikkamakka. – Az lesz a leg jobb, ha
ver senyt futsz ve lük. Az a tisz ta do -
log.
– Szí ve sen – ka pott a szón Ló
Szerafin. – Raj ta, már fut ha tunk is!
– Úgy van, ver senyt fu tunk! – lo bo -
gott Bruckner Szigf rid. – Sok be -

széd nek sok az al ja.
El is in dul tak azon nal a Nagy-rét fe lé. Ak ko ra volt ez
a Nagy-rét, hogy egyik végérõl éppenhogy csak lát ni
le he tett a má si kat. Alig-alig. Nem be szél ve a má sik
végérõl. Mert on nan meg az egyi ket le he tett alig-alig
lát ni. Szó val jó ko ra rét volt. Ép pen ver seny fu tás ra
va ló.
– Ar ról fus sunk er re, vagy errõl fus sunk ar ra? – kér dez te
Bruckner Szigf rid.
– Ne kem mind egy – mond ta Ló Szerafin.
– Még hogy mind egy, ne ki tel je sen mind egy, hogy ar ról er -
re, vagy errõl ar ra! Pe dig ha errõl ar ra – há bor gott Bruckner
Szigf rid –, az ép pen ellenkezõje an nak, mint ha ar ról er re!
Ép pen ezért…
Mikkamakka fél be sza kí tot ta a szó ára da tot:
– Akarsz fut ni, vagy sem?
Per sze megint fe jén ta lál ta a szö get. Mert Bruckner Szigf rid
hí me zett és há mo zott, majd azt mond ta:
– Egyelõre elég lesz ne ki egy ná lam gyen gébb el len fél is.
Az is el lát ja a ba ját. Mond juk, Aromo vagy Vacskamati. Ha
õk vesz te nek, amit köt ve hi szek, ak kor jö vök én.
Ezt szé pen ki ta lál ta. So moly gott is a baj sza alatt
Mikkamakka.
Vacskamati meg nagy ban he lye selt:

42 ÚJ KÖNYVPIAC 2013,  DECEMBER

Lázár Ervin: Bikfi–bukfenc–bukferenc / részlet – beleolvasó
M
ó
ra
 K
ia
d
ó



– Iga za van Szigf rid nek! Elég, ha Aromo legyõzi. Igaz,
Aromo?
– Mint a sicc, úgy ott ha gyom! – pöf fesz ke dett Aromo.
– Akár in dul hat tok is – mond ta Mikkamakka. – El fut tok az
erdõszélig, meg vis  sza. Jó?
Bó lin tot tak.
– Ho hó! – szólt köz be Bruckner Szigf rid. – És ha csal nak?
– Csal nak? Mi ért csal ná nak? – cso dál ko zott Mikkamakka.
– Hát a gyõzelemért – mond ta Bruckner Szigf rid. – Va la me -
lyik jó val elõbb meg for dul, mint sem el ér né az erdõ szé lét, és
uzs gyi – vis  sza. Mint ha már ott lett vol na. Ak kor mi van?
– Ak kor az csa ló, nem gyõztes – mond ta Mikkamakka. –
De ha már en  nyi re kö töd az ebet a ka ró hoz, hát le gyen.
Mind egyik versenyzõ kö te les egy gal  lyat hoz ni az erdõ szé -
lén ál ló ti sza fá ról. Az lesz a bi zo nyí ték, hogy ott jár tak.
– Ez az! – szólt Bruckner Szigf rid. – In dul hat tok.
Há rom ra in dul tak is. Sitty! Aromo, sutty! Ló Szerafin. Már
csak két ki csi pont a tá vol ban. Az tán már csak egy ki csi
pont a tá vol ban, mert ugye Aromo jó val ki sebb, mint Ló
Szerafin, ha ma rabb el is tûnt szem elõl.
– Al ha tunk is egyet, amed dig vis  sza ér nek – vél te Bruckner
Szigf rid, s már al kal mas fekvõhely után ku ta tott a te kin te té -
vel, de Vacskamati föl ki ál tott:
– Jön már Aromo!
– Ilyen hi he tet len gyor san? – cso dál ko zott Mikkamakka, de
ak kor õ is meg lát ta a közeledõ pon tocs kát. – Nicsak – mor -
mog ta –, ez az tán gyors lá bú le gény!
– Mond tam én, hogy úgy legyõzi Ló Szerafint, mint a
pinty! – ör ven de zett Bruckner Szigf rid.
– No no! – mond ta Mikkamakka.
A pon tocs ka nõtt, nõdögélt.
– Csak a szá ja nagy en nek a Ló Szerafinnak – je gyez te meg
Vacskamati, de bi zony a vé gén na gyon el hal kult a hang ja.
– No no! – mond ta Mikkamakka.
Mert ak kor már ök löm nyi vé nõtt a pon tocs ka, az tán din  nye
nagy sá gú vá, az tán meg a vak is lát hat ta, hogy nem Aromo
szá guld ott, ha nem Ló Szerafin.
Sitty! ott is volt mel let tük, szus  szant egyet, és oda ad ta a ti -
sza fa gal  lyat Mikkamakkának.
– És Aromo? – kér dez te Bruckner Szigf rid.
– Ta lál koz tam ve le – mond ta sze ré nyen Ló Szerafin –, na -
gyon igye ke zett.
Eh hez bi zony nem fér két ség, Ló Szerafin elsõ lett. Jó fél -
óra múl va vág ta tott be Aromo, még a nyel ve is ki ló gott,
totty – le a föld re, a zöld gal  lyat ma ga mel lé ej tet te.
– Hát te, phü… olyan gyors vagy, phi… – li he gett – mint a
szél vész. Most már el hi szem, hogy nem gyõzhet le sen ki.
Ló Szerafin le haj tot ta a fe jét, meg ha tó dott. De nem ám
Bruckner Szigf rid!
– Még hogy sen ki! – ha do ná szott. – Ha ha! Jó vicc. Mert 
egy va cak nyu lat legyõzött. Most majd Vacskamati mó res re
ta nít ja.
– Én? – ijedt meg Vacskamati, aki nek amúgy sem volt erõs
ol da la a fu tás.
– Te hát – mond ta ma ga biz to san Bruckner Szigf rid, és ka -
csin ga tott, in te ge tett Vacskamatinak.

– De hi szen lát tad, hogy mint a szélvész… – pró bál ko zott
Vacskamati, de Bruckner Szigf rid nem is en ged te ne ki vé -
gig mon da ni, va la mit su tyo rog ni kez dett a fü lé be.
Vacskamati vis  sza su tyor gott.
Su tyo rog tak, mo tyo rog tak.
Az tán: hi hi, ne ve tett Vacskamati, meg hö hö, ne ve tett
Bruckner Szigf rid. Hi hi-hö hö!
– Majd én most meg ta nít lak – mond ta Vacskamati Ló
Szerafinnak, és fény lett az or ra he gye.
– Még hogy te! – dü hön gött Aromo. – Vé gig se tu dod fut ni
a tá vot.
– A legyõzött tart sa a szá ját! – le gyin tett Bruckner Szigf rid.
Ös  sze ne vet tek Vacskamatival.
Mikkamakka jól lát ta ám, hogy min mu lat nak. De nem
szólt sem mit.
El is in dult a két fu tó. Vacskamati las san, ko cog va, Ló
Szerafin meg, mint a nyíl. Kis vár tat va eltûntek mind a ket -
ten. Csend lett, csak Bruckner Szigf rid he he ré szett.
– Még hogy a leg gyor sabb! Most majd meg kap ja – mor -
mog ta.
Na és ak kor – lás sa tok cso dát! – föltûnt a lát ha tá ron
Vacskamati, lo bog tat ta a zöld gal  lyat. Fu tott, ahogy a lá ba
bír ta. Ló Szerafin meg se hol.
– Na, mit mond tam, lát já tok? – ug rált Bruckner Szigf rid. –
Oda nézz! Nézd a gyõztest!
Ám ek kor a tá vol ban meg je lent egy ici pi ci pont. Vacskamati
már csak száz mé ter re volt a cél tól. A pont din  nye nagy sá gú
lett, Vacskamatinak már csak öt ven mé ter. Már csak húsz.
És jött szá guld va Ló Szerafin. Vacskamatinak már csak tíz
mé ter, és – puff! – el sü ví tett mel let te Ló Szerafin a zöld
gal  lyal.
– Ha ha ha – ne ve tett Mikkamakka –, elsõ Ló Szerafin, má -
so dik Vacskamati!
Ló Szerafin most már li he gett egy ki csit.
– Nem is tud tam, hogy te ilyen gyors vagy – li heg te
elismerõen Vacskamatinak.
Vacskamatit et te a mé reg.
– Csak pár lé pés hi ány zott! – mor mog ta.
Mikkamakka meg ne ve tett, ne ve tett.
– Aha – ka pott a hom lo ká hoz Aromo –, én meg még azt hit -
tem, Vacskamati gyor sabb ná lam.
– Mi ért, ta lán nem gyor sabb? Te egy hét tel Ló Szerafin után
ér tél a cél ba, õt meg alig tud ta legyõzni – mor dult rá
Bruckner Szigf rid.
– És a gal  lyak?! – dü hö dött meg Aromo.
Bruckner Szigf rid csuk lott egyet.
– Mi fé le gal  lyak?
Vacskamati is csuk lott egyet.
– Lát tad ezt, Mikkamakka – or dí tot ta Aromo –, lát tad?!
– Lát tam hát – ne ve tett Mikkamakka. – Azt ne ve tem, hogy
még így sem si ke rült.
Ló Szerafin ebbõl az egészbõl nem ér tett sem mit.
– Mi az? Mi tör tént? – kér dez te.
Aromo oda ug rott hoz zá.
– Számold csak meg a gallyakat! Hány tiszafagallyat látsz?
– Egy, kettõ, három – számolt Ló Szerafin. - És a negyedik?
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